အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကာလတရားမ ွ်တမႈ
)Transitional Justice(

အာဏာရွင္စနစ္ျဖင့္ အုုပ္ခ်ဳပ္မႈကာလမ်ားႏွင့္ ပဋိပကၡမ်ားအတြင္း အႀကီးအက်ယ္လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳးေဖာက္
ိ
မႈ အမိုက္ေမွာင္အတြင္း က်ေရာက္ေနၿပီး
အမွန္တရားမွာလည္း ဖံုးကြယ္ျခင္းႏွင့္ ႀကိဳး ကိုင္ ျခယ္လွယ္ျခင္းခံရသည္။ ဒီမိုကေရစီစနစ္သို႔ အသြင္ကူးေျပာင္းၿပီးေနာက္လည္း ျပစ္မႈက်ဴးလြန္
သူမ်ားသည္ အျမစ္တြယ္ေနသည့္ အျပစ္ေပးအေရးယူခံရျခင္းမွ ကင္းလြတ္မႈမ်ားကို အကာအ ကြယ္ယူၾကသည္။ မ်ားေသာအားျဖင့္
အျပစ္က်ဴးလြန္သူမ်ားသည္ အာဏာကို အႀကီးအက်ယ္ ခ်ဳပ္ကိုင္ထားၾကၿပီး ၄င္းတို႔ထိန္းခ်ဳပ္ခဲ့သည့္ကာလ အျဖစ္အပ်က္မ်ားကို လိမ္လည္၍
တင္းၾကပ္စြာ ထိန္းခ်ဳပ္ထားၾကသည္။ ျပည္သူလူထုအခြင့္အေရးျမွင့္တင္ရန္ႏွင့္ အကာအကြယ္ေပးရမည့္ အဖြ႔အ
ဲ စည္း အသင္းအပင္းမ်ားသည္လည္း
အင္အားခ်နည့
ိ ္ျခင္း သို႔မဟုုတ္ ၿပိဳကြပ်က္
ဲ စီးသြားတတ္ၾက သည္။ လြတ္လပ္ၿပီး တာ၀န္ခံမႈရသည့
ွိ
္ ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို တည္ေဆာက္မည္ဆိုပါက
မည္သို႔ျဖစ္ ပ်က္ခဲ့သည္ဆိုသည့္ အမွန္တရားကို စံုစမ္းေဖာ္ထုတ္ ေ၀ငွျခင္း၊ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူမ်ားအား ခံုရံုးတင္ ျခင္း၊ နစ္နာခဲ့ရသူမ်ားအား
ကူညီျခင္း၊ ဂုုဏ္ျပဳေပးျခင္း၊ အႀကီးအက်ယ္ ခ်ဳးေဖာက္
ိ
မႈမ်ား ထပ္မံမျဖစ္ ပြားေစေရးအတြက္ ဥပေဒႏွင့္ အဖြ႔အ
ဲ စည္းဆိုင္ရာျပဳျပင္ေျပာင္းလဲျခင္းမ်ား
ေဆာင္ရြက္ၾကရသည္။
အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကာလတရားမ ွ်တမႈ မူေဘာင္သည္ အႀကီးအက်ယ္ ခ်ဳးေဖာက္
ိ
ခဲ့သည့္ သ မိုင္းကို ကိုင္တြယ္ရာတြင္ လုုပ္ငန္းမ်ား
တိုးတက္ေစရန္ႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ရန္ ထိေရာက္သည့္ မဟာဗ်ဴဟာမ်ား ခ်မွတ္ရန္ ကူညီပံပိုးေပးသည့္ ကရိယာျဖစ္သည္။
ေယဘူယ် အားျဖင့္ အဓိက အေျခခံသေဘာတရား ေလးပိုင္းခြျခားထားသည္
ဲ
။ အမွန္တရားရွာေဖြျခင္း၊ တာ၀န္ရသူ
ွ ိ မ်ားအား တရားစြျခင္
ဲ း၊
နစ္နာခဲ့ရသူမ်ား၏ ဂုုဏ္သိကၡာႏွင့္ ဘ၀ကို ျပန္လည္တည္ ေဆာက္ႏုင
ိ ္ရန္ ကူညီေပး ျခင္း (ျပန္လည္ျပဳစုု ေပးေလ်ာ္ျခင္း)ႏွင့္ (အတိတ္မွ ဆိုးရြားသည့္
ခ်ဳးေဖာက္
ိ
မႈမ်ား) ထပ္မံမျဖစ္ပြားေစေရးအတြက္ အာမခံေပးျခင္း (အဖြ႔အ
ဲ စည္းဆိုင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး) တို႔ျဖစ္သည္။
အဆိုပါ အေျခခံသေဘာတရားမ်ားမွာ အျပန္အလွန္ အမွျပဳေနသည္
ီ
။ ထို႔ေၾကာင့္ ထိေရာက္သည့္ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းမႈမ်ားတြင္ အားလံုးပါ၀င္မႈရျခင္
ွ ိ း၊
မတူကြျပားသည့
ဲ
္ ေရွ႔ေျပးေဆာင္ရြက္ခ်က္ မ်ားသည္ အေျခအေနအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ဆီေလ်ာ္သင့္ေတာ္သည့္ အစီအစဥ္မ်ားျဖစ္ရန္လိုျခင္း၊
အထိအခိုက္မခံသည့္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာကြျပားမႈ
ဲ
အေပၚခ်ဥ္းကပ္မႈကလည္း ခ်ဳးေဖာက္
ိ
မႈမ်ားေၾကာင့္ အမ်ဳးသားႏွ
ိ
င့္ အမ်ဳးသမီ
ိ
းမ်ားအေပၚ
မတူကြျပားစြ
ဲ
ာ သက္ေရာက္မႈကို နားလည္သေဘာေပါက္ေစ ရန္ လိုအပ္ၿပီး၊ အားအနည္းဆံုးသူမ်ားႏွင့္ ဖယ္ၾကဥ္ခံထားရသူမ်ား ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္
ႏိုင္ေစရန္ ေသျခာေစရမည္။
အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကာလ တရားမ ွ်တမႈဆိုသည္မွာ တာ၀န္ယူ တာ၀န္ခံမႈရေစရန္
ွိ
၊ တရားမ ွ်တမႈရရွေစရန္
ိ
ႏွင့္ ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေစရန္အတြက္
အမ်ဳးမ်
ိ ဳးအဖံ
ိ
ုဖံုေသာ ျဖစ္စဥ္၊ ယႏၱယားႏွင့္ အတိတ္ကာလမွ ႀကီးမားသည့္ မေတာ္တရားဖိႏပ္
ွ ိ မႈ ဆိုးေမြကို လူ႔အသိုင္း အ၀ိုင္းက
ႀကိဳးပမ္းကိုင္တြယ္ေဆာင္ရြက္ရန္ ေပါင္းစပ္ထားသည့္ လုုပ္ငန္းျဖစ္သည္။ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကာလတရားမ ွ်တမႈ ျဖစ္စဥ္ႏွင့္ ယႏၱရားသည္
1
တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး အတြက္ အေထာက္အကူျပဳေစမည့္ အေရးပါသည့္ အစိတ္အပိုင္းျဖစ္သည္1။
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အ မ ွ န္ တ ရ ာ း ( T R U T H )

အဆိုပါ ျပစ္မႈမ်ားကို ႏိုင္ငံတကာ၊ ဖက္စပ္ခံုရံုး (ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ ျပည္တြင္း) (သို႔) ျပည္တြင္းခံုရံုးမ်ား တြင္ စြဆိ
ဲ ုႏုင
ိ ္သည္။

အႀကီးအက်ယ္ ခ်ဳးေဖာက္
ိ
မႈမ်ားကို ေတြ႔ႀကံဳခံစားရမႈမ်ားသည္ တခါတရံသာ သီးသန္႔အျဖစ္ ရွေနတတ္
ိ
ၿပီး အေတြ႔အႀကံဳ အျဖစ္အပ်က္မ်ားသည္
တေနရာတည္းတြင္ပင္ ထပ္ကာတလဲလဲ ျဖစ္ပြားကာ ခ်ဳးေဖာက္
ိ
မႈ သံသရာလည္ေနတတ္သည္။ ထပ္ကာတလဲလဲ ျဖစ္ပြားမႈမ်ားအတြက္ အဓိက
ပါ၀င္သူမ်ား (ျပဳမူသူမ်ား) သည္ မည္သို႔ျဖစ္ပ်က္ခဲ့သည္ဆိုသည့္ အမွန္တရားကို ရဲရဲ၀ံ့၀ံ့ႏွင့္ ရိုးသားစြာ ရင္ဆိုင္ရန္ ျငင္းဆန္တတ္ၾကသည္။
ဒီမိုကေရစီအုပ္ခ်ဳပ္ေရးသို႔ အသြင္ကူးေျပာင္းရာ တြင္ အေျပာင္းအလဲ ကိုယ္တိုင္က ပဋိပကၡမ်ား၏ အေျခခံအေၾကာင္းတရားမ်ားႏွင့္ ႀကီးမားသည့္
ရာဇ၀တ္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေစရန္ အေထာက္အကူ ေပးေနသည့္ အခ်က္မ်ားကို ဖယ္ရွား၍မရသလို ခ်ဳးေဖာက္
ိ
မႈ သံသရာအရွန္ိ ရေစရန္
တုုိက္ရိုက္ေသာ္လည္းေကာင္း သြယ္၀ိုက္၍ေသာ္လည္း ေကာင္း ပါ၀င္ၿပီး ၾသဇာအာဏာႀကီးမားသည့္ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူမ်ားကို တာ၀န္ခံမႈရေစရန္
ွိ
မေဆာင္ ၾကဥ္းႏိုင္ေပ။ လူ႔အသိုင္းအ၀ိုင္းအေနျဖင့္ ထိပ္တုိက္ရင္မဆိုင္ဘဲ (အတိတ္တြင္) မည္သို႔ျဖစ္ပ်က္ခဲ့ သည္၊ မည္သူ႔တြင္ တာ၀န္ရသည္
ွိ
၊
နစ္နာသူမ်ားအေပၚ သက္ေရာက္မႈႏွင့္ ခ်ဳးေဖာက္
ိ
မႈမ်ား၏ အရင္းခံအေၾကာင္းတရား မ်ားကို မေလ့လာဘဲႏွင့္ ႀကီးမားနက္ရိႈင္းၿပီး ပ်က္စီးရာ
ပ်က္စီးေၾကာင္း ျဖစ္ေစသည့္ သံသရာကို မရန္တန္႔ႏုင
ိ ္ေပ။

ႏိုင္ငံတကာရာဇ၀တ္ခံုရံုး (ICC) သည္ နယ္သာလန္ႏုင
ိ ္ငံ သည္ဟိဂ္ၿမိဳ႔တြင္ ရံုးထိုင္သည့္ အၿမဲတန္း ႏိုင္ငံတကာခံုရံုးျဖစ္သည္။ ၂၀၀၂ ခုုႏွစ္တြင္
စတင္တည္ေထာင္သည္။ ICC ကို ဖြ႔စဲ ည္းျပ ဌာန္းေပးၿပီး ေရာမဥပေဒဟုု လူသိမ်ားသည့္ ဥပေဒကို ႏိုင္ငံေပါင္း ၁၂၀ က လက္မွတ္ထိုးထား သည္။
ICC မတိုင္မီက ယူဂိုဆလားဗီးယားႏိုင္ငံေဟာင္းအတြက္ ႏိုင္ငံတကာ ရာဇ၀တ္မႈခံုရံုး (ICTY) ႏွင့္ ရ၀မ္ဒါဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံတကာရာဇ၀တ္မႈခံုရံုး
(ICTR) ဆိုသည့္ အထူးခံုရံုးႏွစ္ခုကို လံုၿခံဳ ေရးေကာင္စီက ဖြ႔စဲ ည္းေပးခဲ့သည္။ ICC သည္ ICC အဖြ႔၀ဲ င္ႏုင
ိ ္ငံမ်ား၏ နယ္နမိတ္အတြင္းျဖစ္ပြား သည့္
ရာဇ၀တ္မႈမ်ားႏွင့္ က်န္ိ းေသသည့္ အေျခအေနေအာက္တြင္ အဖြ႔၀ဲ င္ႏုင
ိ ္ငံမဟုုတ္သည့္ နယ္ နိမိတ္တြင္ ျဖစ္ပြားသည့္ ရာဇ၀တ္မႈမ်ားကိုလည္း
တရားစီရင္ႏုင
ိ ္သည္။

အစိုးရႏွင့္ လူထုအေျချပဳအဖြ႔အ
ဲ စည္းမ်ားအေနျဖင့္ အႀကီးအက်ယ္လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳးေဖာက္
ိ
မႈမ်ား ၏ အျဖစ္မွန္ အမွန္တရားကို မတူကျပားသည့
ြဲ
္
နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ႏုင
ိ ္သည္။ အမွန္တ ရား ရွာေဖြေရးအတြက္ ကနဦးေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို တရား၀င္ သို႔မဟုုတ္ အလြတ္သေဘာျဖင့္
ေဆာင္ရြက္ႏုင
ိ ္သည္။ တရား၀င္ အမွန္တရားရွာေဖြေရးအတြက္ ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားတြင္ အမွန္တရားႏွင့္ တရားမ ွ်တမႈေကာ္မရွင္မ်ား (TRCs)၊ စံု
စမ္းေဖာ္ထုတ္ေရးေက္ာမရွင္မ်ား၊ အမ်ဳးသားလူ
ိ
႔အခြင့္အ ေရးေကာ္မရွင္မ်ား၏ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ား၊ အခ်က္အလက္ရွာေဖြေရးေကာ္မရွင္မ်ား၊
ျပစ္မႈဆိုင္ရာ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ားႏွင့္ အစိုးရမွ ဦးေဆာင္ဦးရြက္ျပဳ ေဆာင္ရြက္သည့္ အျခားေသာ စံုစမ္းေဖာ္ထုတ္ မႈမ်ား ပါ၀င္သည္။

• အစပ္ဖက္၊ လိုက္ဖက္မႈ (Complementarity)။ အကယ္၍ ႏိုင္ငံတႏိုင္ငံက ဆႏၵမရွေတာ့
ိ
သည့္ အခါ (သို႔) စံုစမ္းစစ္ေဆးရန္ (သို႔) အဆိုပါ
ရာဇ၀တ္မႈမ်ားကို တရားစီရင္ျခင္းငွာ မစြမ္းေဆာင္ႏုင
ိ ္ ေတာ့ သည့္အခါ ICC အေနျဖင့္ ၄င္း၏ လုုပ္ပိုင္ခြင့္အတိုင္း ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ႏုင
ိ ္သည္။

အမွန္တရားေကာ္မရွင္တိုင္းသည္ ထူးျခားသည့္ အဖြ႔အ
ဲ စည္းမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ လည္း ၄င္းတို႔၏ မူလတာ၀န္မွာ ပံုမွန္အားျဖင့္
နစ္နာခံစားရသူမ်ားႏွင့္ မ်က္ျမင္သက္ေသမ်ား ထံမွ ထြက္ဆိုခ်က္မ်ားကို စုုေဆာင္းျခင္း၊ အေၾကာင္းအရာအလုုိက္ သုုေတသနျပဳျခင္း၊ လိင္
ပိုင္းဆိုင္ရာ ကြျပားသူ
ဲ
မ်ားႏွင့္ ကေလးသူငယ္မ်ားအေပၚ ခ်ဳးေဖာက္
ိ
မႈႏွင့္ အေျခခံအေၾကာင္း တရားမ်ား၊ အက်ဳးဆက္
ိ
မ်ားအေပၚ ဆန္းစစ္ျခင္း၊
လူထုၾကားနာပြမ်ား
ဲ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ သိျမင္နားလည္ေစမည့္ တျခားလုုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊ ေတြ႔ရခ်က္
ွ ိ မ်ားႏွင့္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား ပံုေဖာ္ျပထားသည့္
အဆံုးသတ္အစီရင္ခံစာ ပံုႏပ္
ွ ိ ထုတ္ေ၀ျခင္းတုုိ႔ ပါ၀င္သည္2။
အလြတ္သေဘာ အမွန္တရားရွာေဖြေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ခ်ဳးေဖာက္
ိ
မႈမ်ားအတြက္ အေျခခံလူထူ၏ မွတ္တမ္းတင္မႈမ်ား၊
လူထုအေျချပဳအဖြ႔အ
ဲ စည္းမ်ား၏ အစီရင္ခံစာမ်ား၊ သတင္းမီဒီယာမ်ား၏ စံုစမ္းေဖာ္ထုတ္မႈမ်ား၊ မွတ္တမ္းရုုပ္ရွင္မ်ား၊ ေရဒီယို အစီရင္ခံမႈမ်ားႏွင့္
ပညာရပ္ဆိုင္ရာ သုုေတသနမ်ား ပါ၀င္သည္။ တခိ်ဳ႔အေျခအေနမ်ားတြင္ လူထုအေျချပဳအဖြ႔အ
ဲ စည္းမ်ားသည္ အစိုးရ၏ တာ၀န္ပ2်က္ကြက္မႈကို
ႀကံဳေတြ႔ရသည့္အခါ ဒုုတိယကမၻာစစ္အတြင္း ဂ်ပန္စစ္သားမ်ားက အရပ္သားအမ်ဳးသမီ
ိ
းမ်ားအေပၚ “ဇိမ္မယ္” အျဖစ္ အႀကီးအက်ယ္
မုုဒိန္းက်င့္ခဲ့ မႈမ်ားကို အဓိကထားၿပီး တိုက်ဳတြ
ိ င္ ၂၀၀၀ ခုုႏွစ္က က်င္းပခဲ့ျခင္းမ်ဳးိ (သို႔မဟုုတ္) အင္ဒိုနီးရွားတြင္ ၁၉၆၅ ခုုႏွစ္က ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္
ျပည္သူ ၅သိန္းေက်ာ္အား အႀကီးအက်ယ္သတ္ျဖတ္မႈကို အဓိက ထားၿပီး ၂၀၁၅ ခုုႏွစ္က သည္ဟိဂ္ၿမိဳ႔တြင္ က်င္းပခဲ့သည့္ အလြတ္သေဘာ
ေကာ္မရွင္မ်ဳး၊ိ သရုုပ္ျပ တရားစီရင္ျခင္း သို႔ ျပည့္သူ႔ခံုအဖြ႔မဲ ်ားဖြ႔စဲ ည္း ေဆာင္ရြက္ၾကသည္။

တ ရ ာ း စ ြ ဲဆို ျ ခ င္ း ( P R O S E C U T I O N S )
လူသမိုင္းျဖစ္စဥ္အရ အႀကီးအက်ယ္ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္မႈမ်ားကို က်ဴးလြန္ရန္ ေခါင္းေဆာင္မ်ား မွ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခဲ့ၾကၿပီး ၄င္းတို႔အေနျဖင့္
က်ဴးလြန္ခဲ့သည့္ ရာဇ၀တ္မႈမ်ားအတြက္ တာ၀န္ယူစရာမ လုုိဟု ယံုၾကည္စိတ္ခ်ၾကသည္။ အဆိုပါ အျပစ္က်ဴးလြန္ေသာ္လည္း
အေရးယူျခင္းမခံရမႈသည္ ကမၻာ့ေနရာ အေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ အႀကီးအက်ယ္ျဖစ္ပြားသည့္ ရာဇ၀တ္မႈမ်ား ထပ္ကာ၊ ထပ္ကာ ျဖစ္ပြားေစရန္
အဓိက အေထာက္အကူျဖစ္ေစသည့္ အခ်က္ျဖစ္သည္။ အလြန္႔အကၽြ႔ လူ
ံ ႔အခြင့္အ ေရးခ်ဳးေဖာက္
ိ
မႈမ်ားအတြက္ တာ၀န္ယူရန္
တရားစြဆိ
ဲ ုျခင္းတြင္ ႏိုင္ငံတကာ ရာဇ၀တ္မႈ ဥပေဒကို ဆန္႔က်င္သည့္ အဓိကျပစ္မႈမ်ားကို ဟန္႔တားရန္ မျဖစ္မေနလိုအပ္ၿပီး ဥပေဒစိုးမိုးေရးကို
ျပန္လည္ တည္ေဆာက္ရမည္ျဖစ္သည္။
ထိုသို႔ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ ၾသဇာရွသူ
ိ မ်ား၊ လံုၿခံဳေရးတပ္ဖမ်ားႏွ
ြဲ
င့္ သာမန္ျပည္သူမ်ားသည္ ၄င္း တို႔၏ လုုပ္ရပ္အတြက္ တန္းတူညီမ ွ်
တာ၀န္ယူရမည္ျဖစ္သည္ဆိုသည့္ အေရးပါသည့္ သတင္းစ ကားကို သတ္မွတ္ျပဌာန္းေပးလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။
3

“အလြန္႔အကၽြ႔လ
ံ ူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳးေဖာက္
ိ
မႈမ်ား”အျဖစ္ အဓိကျပစ္မႈမ်ားကို ႏိုင္ငံတကာဥပေဒ က ေအာက္ပါအတိုင္း လက္ခံထားသည္။

၁။ လူမ်ဳးတု
ိ ုန္းသတ္ျဖတ္မႈ (Genocide)။ က်န္ိ းေသသည့္ လုုပ္ရပ္မ်ားအျဖစ္ တိုင္းရင္းသား၊ လူမ်ဳးစု
ိ ု သို႔မဟုုတ္ ဘာသာေရးအုုပ္စုမ်ားအေပၚ
တစံုလံုး သို႔မဟုုတ္ တစိတ္ပိုင္းကို ရည္ရြယ္ ခ်က္ရရွ
ွ ိ ဖ်က္
ိ
ဆီးျခင္း။ ထိုလုပ္ရပ္မ်ားတြင္ သတ္ျဖတ္ျခင္း၊ ရုုပ္ပိုင္း (သို႔) စိတ္ပိုင္းကို ဆိုးဆိုးရြားရြား
ထိခိုက္ေစျခင္း၊ ကေလးမ်ားအား အတင္းအၾကပ္ ေျပာင္းေရႊ႔ျခင္း၊ ႏုုင
ိ ္ငံသား၊ တိုင္းရင္းသား၊ လူမ်ဳးိ စုု (သို႔) ဘာသာေရးအုုပ္စုမ်ားအၾကား
ရည္ရြယ္ခ်က္ရရွ
ွ ိ ေမြ
ိ းဖြားမႈကို ဟန္႔တားသည့္ ျပဌာန္းခ်က္ မ်ား အကန္႔အသတ္မရွ ခ်မွ
ိ တ္ျခင္းတို႔ ပါ၀င္သည္။
၂။ လူသားျဖစ္တည္မႈကို ဆန္႔က်င္သည့္ျပစ္မႈ (Crimes Against Humanity)။ အရပ္သားျပည္သူလူထုအေပၚ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ (သို႔)
စနစ္တက် တိုက္ခိုက္မႈ၏ အစိတ္အပိုင္း တခုုအျဖစ္ က်ဴးလြန္မႈမ်ား ပါ၀င္သည္။ သတ္ျဖတ္မႈ၊ ေထာင္သြင္း အက်ဥ္းခ်ထားမႈ၊ ညွဥ္းပန္းႏွပ္ိ စက္မႈ၊
အဓမၼျပဳက်င့္မႈ၊ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ကၽြန္ျပဳမႈႏွင့္ ေဖ်ာက္ဖ်က္မႈမ်ား အကန္႔အသတ္မရွ က်ဴး
ိ
လြန္ျခင္းတို႔ ပါ၀င္သည္။
၃။ စစ္ရာဇ၀တ္မႈ (War Crime)။ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡအတြင္း ဥပေဒႏွင့္ စစ္ပ၏
ြ ဲ အစဥ္အ လာမ်ားကို ခ်ဳးေဖာက္
ိ
မႈမ်ားပါ၀င္သည္။ သတ္ျဖတ္မႈ၊
ေထာင္သြင္း အက်ဥ္းခ်ထားမႈ၊ ညွဥ္းပန္းႏွပ္ိ စက္မႈ၊ အဓမၼျပဳက်င့္မႈႏွင့္ ကၽြန္ျပဳမႈမ်ား အကန္႔အသတ္မရွ က်ဴးလြ
ိ
န္ျခင္းတို႔ ပါ၀င္သည္။
၄။ ရန္လိုမႈ၊ က်ဴးေက်ာ္မႈ (Aggression)။ ႏိုင္ငံတႏိုင္ငံမွ လက္နက္ကိုင္အဖြ႔အ
ဲ စည္းအင္အား အသံုးျပဳ၍ အျခား အခ်ဳပ္အျခာအာဏာပိုင္မႈ၊
ပိုင္နက္နယ္ေျမအေနအထားရ ေပါင္းစည္းထားမႈ (သို႔) ေနာက္တႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံေရးအရ လြတ္လပ္မႈ (သို႔) ကုုလသမဂၢ၏ ပဋိဥာဥ္မ်ားႏွင့္ မကိုက္ညီပဲ
ဆန္႔က်င္တိုက္ခိုက္ရန္ စီမံခ်က္ခ်ျခင္း၊ ျပင္ဆင္ျခင္း၊ ေရွ႔ေဆာင္ေရွ႔ရြက္ျပဳျခင္း (သို႔) အေကာင္အ ထည္ေဖာ္ျခင္း။ တသီးပုုဂၢလအေနျဖင့္
အဆိုပါျပစ္မႈကို က်ဴးလြန္သူသည္ ႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံေရး (သို႔) စစ္ေရးအေပၚ ထိန္းခ်ဳပ္ႏုင
ိ ္သူ ႏိုင္ငံေခါင္းေဆာင္မ်ား ျဖစ္ႏုင
ိ ္သည္။

ICC ၏ လုုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားတြင္ ေအာက္ပါ အေရးႀကီးသည့္ အေျခခံသေဘာတရားမ်ားပါ၀င္သည္။

• ICC မတိုင္မီက အမႈမ်ားကို စီရင္ႏုင
ိ ္မႈမရွျခင္
ိ း (Non-retroactivity)။ ICC စတင္ဖြ႔စဲ ည္းခဲ့ သည့္ ၂၀၀၂ ခုုႏွစ္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ျဖစ္ပြားသည့္
ရာဇ၀တ္မႈမ်ားကိုသာ စီရင္ရန္ သို႔မဟုုတ္ ICC ကိုဖ႔စ
ြ ဲ ည္းၿပီး ေနာက္ ပူးေပါင္းခဲ့သည့္ႏုင
ိ ္ငံသည္ ေရာမဥပေဒကို လက္မွတ္ထိုးသည့္ရက္မွစၿပီး
ျဖစ္ပြားသည့္ အမႈကိုသာ စီရင္ရန္ လုုပ္ပိုင္ခြင့္ရသည္
ွိ
။
• ဆႏၵအေလ်ာက္ အဖြ႔၀ဲ င္ျဖစ္မႈ (Voluntary Membership)။ ေရာမဥပေဒကို ဆႏၵအ ေလ်ာက္လက္မွတ္ေရးထိုးသည့္ ႏိုင္ငံကိုသာ ICC
လုုပ္ပိုင္ခြင့္အတိုင္း ေဆာင္ရြက္ႏုင
ိ ္ခြင့္ရွ သည္
ိ
။ ျခြင္းခ်က္အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံတႏိုင္ငံသည္ ေရာမဥပေဒကို လက္မွတ္မေရးထိုးထား ေသာ္လည္း
ကုုလသမဂၢလံုၿခံဳေရး ေကာင္စီက ICC သိုိ႔ စံုစမ္းစစ္ေဆးရန္ လႊေျပာင္
ဲ
းေပးခဲ့ လ ွ်င္ ICC မွ ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္ႏုင
ိ ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း
အၿမဲတန္းအဖြ႔၀ဲ င္ႏုင
ိ ္ငံမ်ား ျဖစ္သည့္ အေမရိကန္၊ ရုုရွား၊ တရုုတ္၊ ယူေက (သို႔) ျပင္သစ္ႏုင
ိ ္ငံတို႔က လံုၿခံဳေရးေကာင္ စီ၏ လႊေျပာင္
ဲ
းမႈကို ဗီတိုသံုး
ပယ္ခ်ႏိုင္သည္။ မၾကာေသးမီႏွစ္မ်ားက အၿမဲတန္းအဖြ႔၀ဲ င္ တႏိုင္ငံ (သို႔) ႏိုင္ငံမ်ားက အေရးပါသည့္ အႀကီးအက်ယ္လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳးေဖာက္
ိ
မႈမ်ား
ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ဗီတိုအသံုးျပဳခဲ့ၾကသည္။
ဖက္စပ္ (သို႔) ေပါင္းစပ္ထားသည့္ခံုရံုး (Hybrid or Mixed Courts)။
ခံုရံုးကို ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ ျပည္တြင္းရွ တရားသူ
ိ
ႀကီးမ်ား၊ ေရွ႔ေနမ်ားႏွင့္
စံုစမ္းစစ္ေဆးသူမ်ားျဖင့္ ေပါင္းစပ္ဖ႔စ
ြ ဲ ည္းထားသည္။ ဥပမာအေနျဖင့္
ဆီရာလီရြန္းအတြက္ အထူးခံုရံုး (SCSL)၊ ထူးျခားသည့္
ကေမၺာဒီးယားခံုရံုး (ECCC)၊ လက္ဘႏြန္ဆိုင္ရာ အထူးခံုရံုး
(STL) ႏွင့္ အထူးခံုရံုးႏွင့္ ႀကီးေလးေသာ ရာဇ၀တ္မႈမ်ား ဆိုင္ရာ
တီေမာလက္တီး ခံုရံုးတို႔ျဖစ္ၾကသည္။
ျပည္တြင္းခံုရံုးမ်ား (National Courts)။ ႏိုင္ငံတကာရာဇ၀တ္မႈမ်ားႏွင့္
ပတ္သက္ၿပီး ျပည္တြင္းဥပေဒက အသိအမွတ္ျပဳ လက္ခံထားလ
ွ်င္ ျပည္တြင္းခံုရံုးမ်ားကလည္း အဆိုပါ ရာဇ၀တ္မႈမ်ားကို
ကိုင္တြယ္ေဆာင္ရြက္ႏုင
ိ ္ သည္။ ဥပမာအေနျဖင့္ အာရွတြင္
အင္ဒိုနီးရွားႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရႏိ
ွ ္ ုင္ငံတို႔သည္ အႀကီးအက်ယ္ လူ႔အခြ
င့္အေရးခ်ဳးေဖာက္
ိ
မႈမ်ားကို ကိုင္တြယ္ရန္ ျပည္တြင္းဥပေဒျပဌာန္းၿပီး
ခံုရံုးကိုလည္း ဖြ႔စဲ ည္းခဲ့ သည္။
ႏိုင္ငံတကာခံုရံုးမ်ားေၾကာင့္ ရရွသည့
ိ
္ အက်ဳးေက်းဇူ
ိ
းမွာ
ဥပေဒေရးရာတြင္ နက္နက္နဲနဲ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားႏွင့္
ဓမၼဓိဌာန္ရမႈ
ွ ိ တို႔ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ၄င္းတို႔အတြက္

ေငြကုန္ေၾကးက် အရမ္းမ်ားၿပီး ၄င္းတို႔၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မွာလည္း
ခ်ဳးေဖာက္
ိ
မႈမ်ားကို ခံစားနစ္နာခဲ့ရသူမ်ား၏ သေဘာဆႏၵႏွင့္
ေ၀းကြာလြန္းၿပီး အမွန္တကယ္ မည္သို႔ျဖစ္ပ်က္ခဲ့သည္ဆို
သည္ကိုလည္း ေလ့လာရန္ လိုအပ္ေနသည္။ ဖက္စပ္ႏွင့္
ျပည္တြင္းခံုရံုးမ်ား၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မွာ ရာဇ၀တ္မႈမ်ား ျဖစ္ပ်က္ခဲ့သည့္
ေဒသအေျခအေနႏွင့္ဆက္စပ္ၿပီး ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေစရန္ အတြက္
အေထာက္အ ကူျပဳေပးၿပီး ကုုန္က်စားရိတ္လည္း နည္းပါးသည္။
သို႔ေသာ္လည္း ၄င္းတို႔အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံေရးၾသဇာ လႊမ္းမိုးမႈကို
တြန္းကန္ၾကရၿပီး အရည္အခ်င္းနိမ့္က်ၿပီး လုုပ္ရည္ကိုင္ရည္ နိမ့္ပါးသည့္
ျပည္တြင္းစ နစ္မ်ားျဖင့္ ရႈပ္ေထြးသည့္ ႏုုင
ိ ္ငံတကာရာဇ၀တ္မႈမ်ားကို
ကိုင္တြယ္ၾကရ သည္။
ႏိုင္ငံတကာ တရားစီရင္ပိုင္ခြင့္ (Universal Jurisdiction)။
ႏုုင
ိ ္ငံမ်ားသည္ မည္သည့္ေနရာ (သို႔) မည္သူ႔အေပၚတြင္ျဖစ္ေစ
အႀကီးအက်ယ္က်ဴးလြန္ခဲ့သည့္ ျပစ္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး
က်ဴး လြန္သူမ်ားကို တရားစြဆိ
ဲ ုႏုင
ိ ္ျခင္း ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံတကာ
တရားစီရင္ပိုင္ခြင့္ (UJ) ကို ႏိုင္ငံမ်ား သည္ ျပည္တြင္းဥပေဒ
ျပဌာန္းျခင္းျဖင့္ ရာဇ၀တ္မႈကို ၄င္းတို႔၏ ႏိုင္ငံနယ္နိမိတ္၏ျပင္ပတြင္
က်ဴးလြန္ေစကာမူ၊ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူဟု သံသယျဖစ္သူကို ဖမ္းဆီး၊
တရားစြဆိ
ဲ ုႏုင
ိ ္သည္။

ျ ပ န္ လ ည္ ကုု စ ာ း ေ ပ း ေ လ ် ာ္ မ ႈ ( R E P A R A T I O N S )
အာဏာရွင္စနစ္ေအာက္တြင္ အႀကီးအက်ယ္ ခ်ဳးေဖာက္
ိ
မႈမ်ား ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ အတြက္ တိုင္းသူ ျပည္သားမ်ားႏွင့္
ႏုုင
ိ ္ငံေတာ္အစိုးရအၾကား ဆက္ဆံေရးမ်ား အလြန္ဆိုးရြားစြာ ထိခုိက္ ပ်က္စီးသြားသည္။ ပ်က္စီးသြားသည့္ ဆက္ဆံေရးကို
ျပန္လည္တည္ေဆာက္ရန္အတြက္ အစိုးရမွ ဂရုုစိုက္ ျပဳစုုေစာင့္ေရွာက္ရန္ႏွင့္ အစိုးရ၏ အဓိကတာ၀န္ျဖစ္သည့္ ႏိုင္ငံသားမ်ားအား ႀကီးေလးသည့္
လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳးိ ေဖာက္မႈမ်ားမွ ကာကြယ္ေပးရန္ ပ်က္ကြက္ခဲ့မႈအေပၚ တာ၀န္ယူ ရန္ သတင္းစကား ကမ္းလွမ္းရန္ လိုအပ္သည္။ ထိုသို႔ျပဳလုုပ္ရန္
အထူးအေရးႀကီးရျခင္းမွာ ခ်ဳးိ ေဖာက္မႈမ်ားတြင္ အစိုးရ အာဏာပိုင္မ်ားမွ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူမ်ားအျဖစ္ ပါ၀င္ခဲ့သည့္အတြက္ျဖစ္ သည္။ ထိုတာ၀န္ကို
ျဖည့္ဆည္းေပးရန္အတြက္ အဓိက ေသာ့ခ်က္မွာ နစ္နာခံစားရသူမ်ားႏွင့္ ၄င္း တုုိ႔၏ မိသားစုုဘ၀မ်ား ျပန္လည္တည္ေဆာက္ႏုင
ိ ္ရန္အတြက္
ထိေရာက္သည့္ ေျခလွမ္းမ်ားျဖင့္ ကူညီေပးရန္ျဖစ္သည္ (ျပန္လည္ကုစား ေပးေလ်ာ္မႈ)။
ျပန္လည္ကုစားေပးေလ်ာ္မႈ လုုပ္ငန္းစဥ္အတြက္ ေအာက္ပါ အေျခခံသေဘာတရားမ်ား ပါ၀င္သည္4။

04
•ေပးေလ်ာ္ျခင္း (Compensation) ။ နစ္နာခံစားရသူမ်ား၏ ဘ၀အား ထိခိုက္ ပ်က္စီးခဲ့ရမႈအ တြက္ ေပးေလ်ာ္ျခင္း။
•ျပန္လည္ျဖည့္ဆည္းေပးျခင္း (Restitution)။ ဆိုးရြားသည့္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳးေဖာက္
ိ
မႈမ်ား မျဖစ္ပြားမီက နစ္နာခံစားရသူမ်ား၏
မူလအေျခအေနအတိုင္း ျပန္လည္ရရွေစရန္
ိ
ေဆာင္ရြက္ေပး ျခင္း။
•ျပန္လည္ထူေထာင္ေပးျခင္း (Rehabilitation)။ က်န္းမာေရး၊ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ၊ ဥပေဒေရးရာႏွင့္ လူမႈေရး၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ေထာက္ပံ့ေပးျခင္းတုုိ႔
ပါ၀င္သည္။
•ေက်နပ္ႏွစ္သက္မႈ (Satisfaction)။ ခံစားနစ္နာမႈမ်ားအတြက္ အသိအမွတ္ျပဳျခင္းႏွင့္ အထိမ္းအမွတ္ အမွတ္တရျပဳေပးမႈမ်ား ပါ၀င္သည္။
•ထိေရာက္သည့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား (Effective Reforms)။ နစ္နာခံစားရသူမ်ားအ တြက္ ခ်ဳးေဖာက္
ိ
မႈမ်ား ထပ္မံမခံစားရေစရန္
အာမခံေပးျခင္းျဖစ္သည္။
ျပန္လည္ကုစားေပးေလ်ာ္မႈမ်ားကို ရုုပ္၀တၳဳ (သို႔) သေကၤတျပဳမႈ၊ တဦးခ်င္း (သို႔) စုုေပါင္း၍ ေပးအပ္ ေဆာင္ရြက္ႏုင
ိ ္သည္။

4

•ရုုပ္၀တၳဳပိုင္းဆိုင္ရာ ျပန္လည္ကုစားေပးေလ်ာ္မႈ (Material reparations) ။ ေငြေၾကးေပး ေခ်ျခင္း၊ ပင္စင္ခံစားခြင့္ျပဳျခင္း၊ အခမဲ့ ေဆးကုုသခြင့္၊
ပညာသင္ဆု၊ ကၽြမ္းက်င္မႈဆိုင္ရာ သင္တန္းမ်ားႏွင့္ အေသးစားေခ်းေငြမ်ား ပါ၀င္သည္။
•သေကၤတျပဳမႈဆိုင္ရာ ျပန္လည္ကုစားေပးေလ်ာ္မႈ (Symbolic reparations) ။ နစ္နာခံစားရသူမ်ား ၏ အေတြ႔အႀကံဳမ်ားကို အမ်ားျပည္သူ
အသိအမွတ္ျပဳ သိရလာ
ွိ
ေစရန္ ေဖာ္ထုတ္ျခင္း။ အထိမ္းအမွတ္ အမွတ္တရမ်ား ျပဳလုုပ္ျခင္း၊ အမ်ားျပည္သူႏွင့္ဆိုင္ သည့္ ေနရာမ်ားကို
နာမည္အသစ္ေပးျခင္း၊ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူမ်ားမွ ၀န္ခ် ေတာင္းပန္ျခင္းႏွင့္ ေအာက္ေမ့ဖြယ္ ေန႔ထူး ေန႔ျမတ္မ်ား ဖန္တီး
သတ္မွတ္ေပးျခင္းတို႔ ပါ၀င္သည္။
•တဦးခ်င္း ျပန္လည္ကုစားေပးေလ်ာ္မႈ (Individual Reparations)။ နစ္နာခံစားရသူ တဦးခ်င္း အလိုက္ ထိခိုက္မႈမ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳျခင္းႏွင့္
လက္ဆုပ္လက္ကိုင္ျပႏိုင္သည့္ လူမႈေရးႏွင့္ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ ခံစားမႈမ်ား ေထာက္ပံ့ေပးျခင္း။
•စုုေပါင္းေပးအပ္သည့္ ျပန္လည္ကုစားေပးေလ်ာ္မႈ (Collective Reparations)။ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳးေဖာက္
ိ
မႈကို အုုပ္စုလိုက္ ခံစားရသူမ်ား (သို႔)
ပံုစံတူ ခ်ဳးေဖာက္
ိ
မႈကို ခံစားခဲ့ရသူမ်ားအား ေထာက္ပံ့ေပးအပ္သည့္ ခံစားမႈမ်ား။
ျပန္လည္ကုစားေပးေလ်ာ္မႈ လုုပ္ငန္းစဥ္တြင္ မျဖစ္မေန ပါ၀င္ရမည္ျဖစ္ၿပီး နစ္နာခံစားရသူမ်ား အေနျဖင့္လည္း ၄င္းတုုိ႔ ခံစားခဲ့ရသည့္
အမွန္တကယ္ျဖစ္ရပ္မ်ားကို အသိအမွတ္မျပဳပဲ အက်ဳးခံ
ိ စား ခြင့္မ်ား မေပးရန္ (လက္မခံရန္) သိရနားလည္
ွိ
က်င့္သံုးေစရန္
အခြင့္အေရးေပးရမည္ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရအေနျဖင့္ ျပန္လည္ကုစားေပးေလ်ာ္ရမည့္ ႏုုင
ိ ္ငံတကာဆိုင္ရာ တရား၀င္
တာ၀န္ ၀တၱရားရွသည္
ိ
။ သို႔ေသာ္လည္း ႏိုင္ငံေတာ္အေနျဖင့္ အဆိုပါ တာ၀န္၀တၱရားကို ထမ္းေဆာင္ရန္ ပ်က္ကြက္ပါက လူထု
အေျချပဳအဖြ႔အ
ဲ စည္းမ်ားအေနျဖင့္ လူ႔အသိုင္းအ၀ိုင္းကို အေျခခံသည့္ ျပန္လည္ကုစားေပးေလ်ာ္မႈ လုုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊ နစ္နာခံစားရသူမ်ားအား
တစံုတရာ အသိအမွတ္ျပဳမႈ ရွာေဖြေပးျခင္းႏွင့္ အကူအညီမ်ား ေထာက္ပံ့ေပးျခင္းကို ဦးေဆာင္ဦးရြက္ျပဳ ေဆာင္ရြက္ႏုင
ိ ္သည္။

GUARANTEES OF NON-REPETITION (INSTITUTIONAL REFORM)
ထပ္ မံ မ ျဖစ္ ပ ြ ာ းေစရန္ အာမခံ ျ ခင္ း (အဖြ ႔ အ
ဲ စည္ း ဆို င္ ရ ာ ျပဳျပင္ ေ ျပာင္ း လဲ မ ႈ )
အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကာလ တရားမ ွ်တမႈ (TJ) ေဘာင္ ၄ ခုုအတြင္းမွ ၃ ခုုမွာ အမွန္တရား၊ တရားစြဆိ
ဲ ုျခင္းႏွင့္ ျပန္လည္ကုစားေပးေလ်ာ္မႈ
တို႔ျဖစ္ၿပီး အတိတ္တြင္ မည္သုိ႔ျဖစ္ပ်က္ခဲ့သည္ကို ကိုင္တြယ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္သည္။ ၄ခုုေျမာက္ျဖစ္မူေဘာင္သည္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကို
အဓိက ထားၿပီး အနာဂတ္ႏွင့္ သက္ဆိုင္သည္။ အတိတ္ကာလမွ ျဖစ္ရပ္မွန္မ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ျခင္းကို အေျခခံၿပီး လူတဦးခ်င္းစီႏွင့္
လူ႔အသိုင္းအ၀ိုင္းတခုုလံုး၏ အခြင့္အေရး အႀကီးအက်ယ္ ခ်ဳးေဖာက္
ိ
ခံေနရမႈမ်ား ေနာက္ထပ္မျဖစ္ပြားေစရန္ အာမခံေပးမည့္ ဥပေဒေရးရာႏွင့္
အဖြ႔အ
ဲ စည္းဆိုင္ရာ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရးလုုပ္ငန္းမ်ား ဆက္လက္ဖၿဖိ
ြ႔ ံ ဳးတိုးတက္လာေစရန္ မျဖစ္မေန အသံုးျပဳရမည္။
ထပ္မံမျဖစ္ပြားေစရန္ အာမခံျခင္းအတြက္ ေျပာင္းလဲရာတြင္ လိုအပ္သည့္ အေထာက္အကူမ်ား သည္ ေနာက္ခံအေျခအေန အေၾကာင္းအရာ၊
အဖြ႔အ
ဲ စည္း (သို႔) ေအာက္ပါအခ်က္တို႔ ပါ၀င္သည့္ ေျပာင္းလဲရန္လိုအပ္သည့္ စနစ္မ်ားအေပၚ လံုးလံုးလ်ားလ်ား မွတည္
ီ
ေနသည္။
• ဖြ႔စဲ ည္းပံုအေျခခံဥပေဒႏွင့္ ဥပေဒမ်ား
• ပညာေရးဆိုင္ရာ အဖြ႔အ
ဲ စည္းမ်ား
• တရားစီရင္ေရး

• လူထုဆက္သြယ္ေရးယႏၱရား
• လံုၿခံဳေရးဆိုင္ရာတပ္ဖ႔မ
ြ ဲ ်ား (စစ္တပ္၊ ရဲ၊ ေထာက္လွမ္းေရး)
• ႏိုငင
္ ံေရးစနစ္မ်ား

ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားတြင္ လူတဦးခ်င္းစီအေပၚ စီစစ္မႈမ်ား ျပဳလုုပ္ရန္လုိအပ္ၿပီး ခ်ဳးေဖာက္
ိ
မႈမ်ားတြင္ ပါ၀င္က်ဴးလြန္သူမ်ားအား အမ်ားျပည္သူႏွင့္
သက္ဆိုင္သည့္ ရာထူးမ်ား မရရွေစရန္
ိ
ေသျခာ ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရမည္။ ခြျခားဆက္
ဲ
ဆံမႈႏွင့္ ဖိႏပ္
ွ ိ ခံရသူမ်ားအေပၚ မလိုမုန္းထားမႈမ်ား အဆံုး
သတ္ေစမည့္ ေျခလွမ္းမ်ားျဖင့္ ေလ ွ်ာက္လွမ္းရမည္ျဖစ္ၿပီး လူတိုင္း လြတ္လပ္ၿပီး တန္းတူညီမ ွ်မႈ ရွသည့
ိ
္ လူ႔အဖြ႔အ
ဲ စည္းကုုိ တည္ေဆာက္ရန္
အေျခခံအုတ္ျမစ္ကို ခ်မွတ္ရမည္။
Notes
1. Guidance Note of the Secretary-General: United Nations Approach to Transitional Justice (“Guidance Note”), 2010, p. 2, https://www.un.org/ruleoflaw/files/
TJ_Guidance_Note_March_2010FINAL.pdf.
2. Guidance Note, p. 8.
3. These are the crimes over which the International Criminal Court has jurisdiction. See Rome Statute of the International Criminal Court, 1998, http://legal.un.org/
icc/statute/99_corr/cstatute.htm.
4. Guidance Note, pp.9-8.

